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„Înființarea Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu pentru  
persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu ” 

 

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Geoagiu, cu sediul în Oraşul Geoagiu, strada Calea 
Romanilor nr.141, județul Hunedoara, a finalizat in data de 31.01.2021 proiectului „Înființarea 
Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Orașul Geoagiu 
”, cod SMIS 117132, finanțat în cadrul Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 8. 
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiţii 8.1. Investiţiile în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului 
de acoperire cu servicii sociale. 

 
 Contractul de finanțare nr. 1223 a fost semnat în data de 13.04.2018, de catre Unitatea 
Administrativ Teritorială Orașul Geoagiu, în calitate de beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio-Programul 
Operațional Regional. 
 
 Scopul investitiei: infiintarea centrului de zi si a unitatiide îngrijire la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice care au domiciliul legal pe raza UAT Oras Geoagiu, care în urma evaluarii situatiei 
socio - familiale si a constatarii situatiei de dificultate necesita aceste servicii. 
Sistemele de protectie sociala trebuie sa evolueze într-o maniera dinamica adaptându-se permanent 
evolutiei comportamentelor si structurilor familiale în conexiune cu evolutia demografica si cu 
transformarile de pe piata muncii. De accea persoanele vârstnice care se 
afla într-una dintre urmatoarele situatii pot beneficia de masuri corespunzatoare oferite la Centrul de 
zi si unitate de îngrijire la domiciliu: 
a) nu au familie sau nu se afla în întretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit 
dispozitiilor legale în vigoare (nu au întretinatori legali ca urmare a unui act juridic de înstrainare a 
bunurilor si locuintei, cu clauza de întretinere); 
b) nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; 
c) nu se pot gospodari singure sau necesita îngrijire specializata; 
d) se afla în imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, din cauza bolii ori starii fizice sau 
psihice; 
e) nu sunt încadrate în gradul de handicap cu asistent personal în conditiile Legii 448/2006 privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata. 
 

Obiectivul general al proiectului: înființarea unui sistem complex de servicii sociale pentru 
acordarea de îngrijiri la domiciliu si servicii socio–medicale persoanelor vârstnice cu domiciliul legal în 
UAT Oraș Geoagiu, urmărind creșterea calității vieții acestora. 
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 Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Crearea unei unități de îngrijire a persoanelor vârstnice cu domiciliul legal în UAT Orașul Geoagiu, 
2. Angajarea de personal specializat care să ofere îngrijiri la domiciliu, respectiv îngrijiri socio-medicale 
la domiciliu persoanelor asistate, 
3. Creșterea accesibilității pensionarilor si a persoanelor vârstnice aflate în dificultate, cu domiciliul 
legal în UAT Oraș Geoagiu, la programe sociale, 
4. Menținerea autonomiei pe o perioada cât mai lunga de timp și prevenirea agravării situației de 
dependență a persoanelor vârstnice, 
5. Evitarea izolării și marginalizării, precum și asigurarea respectării drepturilor persoanelor vârstnice. 
 

      Rezultate: 
1. Înființarea Centrului de zi și a Unității de îngrijire socio-medicală la domiciliu a persoanelor 

vârstnice cu domiciliul legal în UAT Oraș Geoagiu, 
2. Angajarea a 12 persoane specializate (8 cu norma întreagă și 4 cu jumătate de normă) care să 

ofere îngrijiri la domiciliu, respectiv îngrijiri socio-medicale; 
3. Informare și publicitate aferentă proiectului conform MIV POR 2014-2020. 

                                                             
Perioada de implementare: 04.09.2017 – 31.01.2021 
Data de inceput a proiectului: 13.04.2018 

        
      Impactul investiției la nivelul localității: imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice din 
Orasul Geoagiu 
 
 Valoarea totală a proiectului a fost de 1.261.277,59 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR: 1.045.736,38 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 159.936,15 lei, valoare 
buget local: 55.605,06 lei. 
 

 
 

“Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm 
să vizitați www.fonduri-ue.ro”  

 
 

DATE DE CONTACT 
Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la sediul Primariei orașului Geoagiu, str: Calea Romanilor, 

nr:141, Geoagiu, județul Hunedoara; tel/fax: 0254.248.880; 0254.248.881; e-mail: primaria@geoagiu.ro. 
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